Taal: Nederlands

Standaardformulier
publicatieplicht
ANBI Algemeen
1

Algemene gegevens instelling
Naam

Stichting European Society for Clinical Investigation JOURNAL

Nummer Kamer van
Koophandel

0 0 0 0 3 0 2 1 3 1 0 9
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Europa
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Algemeen publiek
Alleenstaande ouders
Analfabeten
Chronisch zieken
Dak- en thuislozen
Dieren
Gedetineerden
Gelovigen
Gemeenschappen
Jongeren

Kinderen
Lhbtqi+
Mensen met een beperking
Milieu
Minderheden
Minima
Natuurgebieden
Oceanen en zeeën
Ouderen
Patiënten

Slachtoffers van geweld
Slachtoffers van natuurrampen
Slachtoffers van oorlog
Slachtoffers van seksueel misbruik
Studenten
Verslaafden
Vluchtelingen
Vrouwen en meisjes
Werklozen
Wildlife
Overig

(**) Buiten Nederland gevestigde instellingen moeten het RSIN-nummer verplicht invullen
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Algemeen (vervolg)
Doelstelling
Statutaire doelstelling
van de instelling.
Wat wil de instelling
bereiken?

Discussies met de uitgever (Wiley-Blackwell) en de hoofdredacteur van de European
Journal of Clinical Investigation de leden van de Council van de European Society for
Clinical Investigation (ESCI) en andere experts over het beheer en de kwaliteit van het
wetenschappelijke tijdschrift van ESCI. Deze discussie zal worden voortgezet tijdens
de Jaarlijkse Wetenschappelijke (Virtuele) bijeenkomst van ESCI

Hoofdlijnen beleidsplan
Geef hier antwoord op onderstaande vragen of vul na de laatste vraag over het beleidsplan de url in naar het beleidsplan.
In dit beleidsplan moet minimaal antwoord gegeven worden op de in dit formulier gestelde vragen over het beleidsplan.

Welke werkzaamheden
verricht de instelling?
Wanneer worden
welke werkzaamheden
uitgevoerd? En hoe
dragen die bij aan het
realiseren van de
doelstelling?

Activiteiten zoals het jaarlijks congres (fysiek en/of virtueel) bedoeld voor verbetering
van de wetenschappelijke kwaliteit van de European Journal of Clinical Investigation en
voor het verkrijgen van financiële middelen voor de activiteiten van ESCI, zullen ook in
de komende jaren worden voortgezet.

Hoe krijgt de instelling
inkomsten?

Ontvangen van royalties van Wiley-Blackwell voor het uitgeven van de European
Journal of Clinical Investigation en donatie van deze royalties aan de Stichting ESCI
Trust. De stichting ESCI Trust voert financieel beheer ten einde strategische reserves
te optimaliseren om zodoende de kwaliteit van de jaarlijkse ESCI-bijeenkomst in zijn
algemeenheid op termijn te kunnen blijven bevorderen, wetenschappelijke
communicatie binnen Europa te stimuleren en translationeel onderzoek te
ondersteunen.
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Algemeen (vervolg)
Op welke manier
en aan welke doelen
worden de verkregen
inkomsten besteed?
Als uw instelling vermogen
aanhoudt, vul dan in
waar en op welke manier
dit vermogen wordt
aangehouden (bijvoor
beeld spaarrekening,
beleggingen etc).

Url van het beleidsplan
Vul de link in waar het
beleidsplan te vinden is.

De verkregen inkomsten worden om zodoende de kwaliteit van de jaarlijkse ESCI
bijeenkomst in zijn algemeenheid op termijn te kunnen blijven bevorderen,
wetenschappelijke communicatie binnen Europa te stimuleren en translationeel
onderzoek te ondersteunen.

https://esci.eu.com/foundations/stichting-esci-journal-foundation/

Open

Beloningsbeleid
Beloningsbeleid voor
het statutaire bestuur,
voor de leden van het
beleidsbepalend orgaan
en voor het personeel
(bijvoorbeeld CAO
of salarisregeling).

De werkzaamheden van de bestuursleden van de Journal zijn onbezoldigd. Alleen
onkosten, zoals reizen voor het bijwonen van vergaderingen, worden vergoed.

Activiteitenverslag
Noem de activiteiten
die zijn uitgevoerd.
Of vul bij de volgende
vraag de url in naar het
activiteitenverslag, of de
url naar het jaarrekening
als daarin de activiteiten
van het betreffende
boekjaar duidelijk zijn
beschreven.

Bij het jaarlijkse ESCI congres wordt hierdoor de actieve deelname van internationaal
vooraanstaande wetenschappers aan deze bijenkomst mogelijk gemaakt. De bijdrage
van de ESCI Trust Foundation aan dit congres zal onder meer bestaan uit gedeeltelijke
restitutie van inschrijvingskosten van deelnemers aan Workshops op dit congres,
teneinde de organisatoren van deze Workshops in staat te stellen een aantrekkelijk
programma op te stellen met enkele genodigde sprekers.

Url van het activiteiten
verslag. Vul de link in waar het
activiteitenverslag te vinden is.

https://esci.eu.com/foundations/stichting-esci-journal-foundation/

Open
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Balans

3 1 –

Balansdatum

Activa

1 2 – 2 0 2 0

31-12-2020

31-12-2019 (*)

Immateriële vaste activa

€

137.538

€

174.428

Materiële vaste activa

€

35.908

€

62.031

Financiële vaste activa

€
€

€

+

€

173.446

Voorraden

€

€

Vorderingen &
overlopende activa

€

€

Effecten

€

€

Liquide middelen

€

€

+
€

236.459

+
€

0

+

Totaal

Toelichting
Geef hier een
toelichting bij de
balans of vul de url
naar de jaarrekening
in als hier een
toelichting in is
opgenomen.

JOURNAL

173.446

31-12-2020

Continuïteitsreserve

€

10.000

€

10.000

Bestemmingsreserve

€

45.018

€

51.225

Herwaarderings
reserve

€

Overige reserves

€

31-12-2019 (*)

€
116.728

€

+

+

€

171.746

€

234.807

Bestemmingsfondsen

€

\

€

\

Voorzieningen

€

€

Langlopende schulden

€

€

Kortlopende schulden

€

1.700

Totaal

€

173.446

+
€

173.582

0

+
€

Passiva

236.459

€

1.652

€

236.459

+

+
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Staat van baten en lasten

Baten

2020

2019 (*)

Baten als tegenprestatie voor levering van producten
en/of diensten (omzet)

€

€

Subsidies van overheden

€

€

Subsidies van andere instellingen zonder winststreven

€

Overige subsidies

€

Baten van subsidies

€

Baten sponsorbijdragen

€

€

Giften en donaties van particulieren

€

€

Nalatenschappen

€

€

Bijdragen van loterijinstellingen

€

€

Overige giften

€

2.342

Giften

€

2.342

Financiële baten

€

€

Overige baten

€

€

€

312.472

+

€
€

312.472

+

214.643

+
214.643

€

2.198

€

2.198

74.345

+
Som van de baten

Lasten

€

+
€

314.814

Inkoopwaarde van geleverde producten (kostprijs)

€

€

Verstrekte subsidies & giften

€

€

Aankopen en verwervingen

€

€

Communicatiekosten

€

€

Personeelskosten

€

€

Huisvestingskosten

€

€

Afschrijvingen

€

€

Financiële lasten

€

-143

Overige lasten

€

-36.711

Som van de lasten

€

Saldo van baten en lasten

€

291.186

€

-143

€

74.345

-36.854

€

74.202

351.668

€

216.984

+

+

+
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Staat van baten en lasten (vervolg)
Toelichting
Geef hier een toelichting
bij de staat van baten en
lasten of vul de url naar
de jaarrekening in als hier
een toelichting in is
opgenomen.

Url van de jaarrekening
Vul de link in naar de
jaarrekening als u deze
ook hebt gepubliceerd.

https://esci.eu.com/foundations/stichting-esci-journal-foundation/

Open

